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สั มมนาวิชาการ ครั'งที) 4/2562
เรื) อง “ปัญหาของงาน O&M และเคล็ดลับการเดินระบบปรับอากาศทีถ) ูกต้ อง"
วันอังคาร ที 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ ห้ องสโรชา ชั น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก

หลักการและเหตุผล
ใน Life Cycle ของระบบปรับอากาศนัOนเริQ มต้นตัOงแต่การออกแบบ การติดตัOงและมาจบทีQการใช้งานและบํารุ งรักษา (Operating
and Maintenance) หรื อเรี ยกย่อๆว่างาน O&M ซึQงผูค้ นมักให้ความสําคัญกับการออกแบบและการติดตัOงมากกว่างาน O&M โดยลืมไปว่างาน
O&M นัOนกินช่วงระยะเวลาทีQยาวนานทีQสุดใน Life Cycle และมีผลต่อการใช้งบประมาณไม่นอ้ ยไปกว่าการลงทุนติดตัOงระบบครัOงแรกเพราะ
งาน O&M นัOนเกีQยวข้องกับการใช้พลังงานในการเดินระบบและการบํารุ งรักษาซ่อมแซมซึQงถ้าเราทํางาน O&M ได้ไม่ดี จะเกิดค่าใช้จ่ายตรง
นีOสูงมากและยังส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของอาคารซึQงถือเป็ นความเสี ยหายทีQนบั เป็ นตัวเงินไม่นอ้ ยทีเดียว
ปั จจุบนั มีงานสัมมนาหรื อตํารับตําราทีQให้ความรู ้เกีQ ยวกับงาน O&M น้อยมาก เราจึ งตัOงใจจัดงานสัมมนาครัOงนีO ขO ึนเพืQอให้ความรู ้
และประสบการณ์ทางด้านงาน O&M โดยเฉพาะ เราได้เชิญวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ครํQาหวอดในงาน O&M หลายท่านเพืQอ
มาแบ่งปั นความรู ้และประสบการณ์ โดยเนืO อหาของการสัมมนานัOนนอกจากจะเหมาะสมกับผูท้ ีQทาํ งานด้าน O&M แล้ว ยังเหมาะสมกับ
ผูอ้ อกแบบ ผูต้ ิดตัOง ผูค้ วบคุมงาน เจ้าของโครงการและสถาปนิ กอีกด้วยอีกด้วยเพราะปั ญหาทีQเกิดขึOนในงาน O&M มากกว่าครึQ งหนึQ งมัก
เกีQยวพันกับการออกแบบและการติดตัOงและการขาดซึQ งการส่ งทอดข้อมูลจากผูว้ าง Concept Design ครัOงแรกไปถึงผูท้ าํ งานด้าน O&M และ
การขาดซึQ งการ Feedback ปั ญหาจากผูท้ าํ งานด้าน O&M กลับไปหาผูอ้ อกแบบอย่างเป็ นเรืQ องเป็ นราว งานสัมมนาครัOงนีO จึงเป็ นโอกาสทีQ
ผูเ้ กีQยวข้องทุกฝ่ ายจะได้มาเสวนาแลกเปลีQยนประสบการณ์กนั เพืQอพัฒนาองค์ความรู ้ร่วมกัน
หัวข้อในการสัมมนา ได้แก่
-

ผังห้องเครืQ อง Chiller, ห้อง AHU, ห้องช่าง, ห้องควบคุม, และห้อง CCTV ทีQดีตอ้ งอยูท่ ีQไหนและเป็ นอย่างไร

-

ช่องท่อนํOาแนวดิQงและช่องท่อลมแนวดิQงทีQดีตอ้ งเป็ นอย่างไร

-

ปรากฏการณ์อุณหภูมินO าํ เย็นทีQปลายทางสูงกว่าต้นทางมาก และโรค Low Delta-T Syndrome

-

เทคนิคการระบายนํOาออกจากระบบและการเติมนํOากลับอย่างรวดเร็ วเพืQอให้กระทบกับการดําเนินธุรกิจของอาคารน้อยทีQสุด

-

ปั ญหาความชืOนและเชืOอรา
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-

VSD ปรับรอบมอเตอร์ลงตํQาสุดได้แค่ 70% จริ งหรื อ

-

VAV กับความรู ้สึกอึดอัดเหมือนอยูใ่ นถํOา

-

ปั ญหาการบาลานซ์นO าํ และทางออก

-

ปั ญหาอากาศเข้า Cooling Tower และการทะเลาะกับเพืQอนบ้าน

-

ช่อง Service บนฝ้าต้องใหญ่แค่ไหนถึงจะพอ

-

ท่อลมระบายควันห้องครัวกับปั ญหาไขมันในอากาศ

-

System Effect ทีQส่งผลต่อพัดลมและปั ญหาทีQมกั ถูกมองข้าม

-

ลิOนกันไฟกับการติดตัOงทีQผิดพลาด

นอกจากนีO ในช่ ว งเสวนาจะมี ก ารยก Case Study ต่ า งๆมากมายมาพู ด คุ ย กัน โดย Case Study เหล่ า นีO เกิ ด จาก
ประสบการณ์ของวิทยากรผูค้ รํQาหวอดในงาน O&M มายาวนานซึQงหาฟังมิได้ง่ายๆ ทุกท่านมิควรพลาด

วิทยากร
คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์
ประสบการณ์ออกแบบงานระบบอาคาร 17 ปี และบริ หารอาคาร 11 ปี
วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาเครืQ องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ม.ธรรมศาสตร์
หัวหน้าสายงานธุรกิจบริ หารทรัพย์สินและอสังหาริ มทรัพย์ JLL
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 2560-2561
President ASHRAE Thailand Chapter 2014-2015
ประธานสาขาเครืQ องกล วสท. 2551-2556

คุณสมนึก ชีพพันธุ์สุทธิu
วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประสบการณ์ทาํ งานด้านวิศวกรรม 42 ปี
โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ “ ซิกเนติกส์ ประเทศไทย”, โรงแรมโอเรี ยลเต็ล, องค์การโทรศัพท์
บจก. SN DEVELOPMENT ทํางานรับเหมาติดตัOง Clean Room , ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ , ระบบ
ดับเพลิง , ระบบไฟฟ้า,สร้างเครืQ องจักรผลิตหมีQสาํ เร็ จรู ป
ปั จจุบนั เกษียณ, อุปนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
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คุณประเวศน์ จันเทพหฤทัย
การศึกษาจบปริ ญญาตรี ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมเครืQ องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
ประสบการณ์ทาํ งานด้านการติดตัOงและบํารุ งรักษาระบบปรับอากาศ z{ปี
ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั แอร์คอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

คุณศุภเชษฐ์ สมรู ป
ประสบการณ์การทํางานด้านวิศวกรรมอาคาร z| ปี
ในด้านงานดูแลงานระบบวิศวกรรมอาคารศูนย์ประชุม ศูนย์การค้าและโรงแรม
การศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปัจจุบนั เกษียณและเป็ นทีQปรึ กษา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย (วสท)

คุณครรชิต วิเศษสมภาคย์
วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาเครืQ องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์ทาํ งานด้านวิศวกรรม 37 ปี
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร
วิศวกรออกแบบและทีQปรึ กษางานระบบปรับอากาศ
อดีตกรรมวิชาการสาขาวิศวกรรมเครืQ องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สหพีร์เอ็นจิเนียริQ ง จํากัด
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สั มมนาวิชาการ ครั'งที) 4/2562
เรื) อง “ปัญหาของงาน O&M และเคล็ดลับการเดินระบบปรับอากาศทีถ) ูกต้ อง"
วันอังคารที 5 พฤศจิกายนพ.ศ. 2562
ณ ห้ องสโรชา ชั น3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก
กําหนดการ
08.00 – 08.50 น
08.50 – 09.00 น

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ด โดย… คุณชัยชาญ อึ•งศรี วงศ์
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย

09.00 – 10.30 น.

หัวข้อ “ห้องเครืQ องทีQดีตอ้ งอยูท่ ีQไหนและเป็ นอย่างไร”
- ห้องเครืQ อง Chiller Plant
- ห้องทํางานฝ่ ายวิศวกรรม ห้องควบคุม และห้อง CCTV
- ห้อง AHU, ทีQตO งั Cooling Tower, ช่องชาฟท์ท่อนํOาและท่อลม
วิทยากร....คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00น.

พักรับประทานอาหารว่าง
หัวข้อ “ปัญหาต่างๆทีQเกิดขึOนและแนวทางแก้ไข”
- ปัญหา Low Delta T
- ช่องเปิ ดสําหรับ Service
- ท่อลมรัQวและปัญหาเรืQ องเสี ยง
- ความชืOนและเชืOอรา
วิทยากร...คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์

12.00 – 13.00น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – „….…| น.
14.45 – 16.30 น.
16.15 – 16.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
เสวนาโดยวิทยากรทุกท่านถึง Case Study ต่างๆ และเคล็ดลับการเดินระบบปรับอากาศทีQถูกต้อง
- ปัญหาด้าน Water Side และแนวทางการแก้ไข
- ปัญหาด้าน Air Side และแนวทางการแก้ไข
- ปัญหาด้านระบบควบคุม และแนวทางการแก้ไข
พักรับประทานอาหารว่าง
เสวนาโดยวิทยากรทุกท่านถึง Case Study ต่างๆและเคล็ดลับการเดินระบบปรับอากาศทีQถูกต้อง (ต่อ)
พิธีปิด โดย…คุณอุทยั โลหชิตรานนท์
President ASHRAE Thailand Chapter
------------------------------------------------------------
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แบบตอบรับสั มมนาวิชาการ ครั'งที) 4/2562
เรื) อง "ปัญหาของงาน O&M และเคล็ดลับการเดินระบบปรับอากาศที)ถูกต้ อง"
วันอังคาร ที) 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ ห้ องสโรชา ชั'น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก
ชืQอ

นามสกุล

บริ ษทั

หมายเลขสมาชิก
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี

ทีQอยู(่ สําหรับออกใบเสร็จ)
โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

E-mail
เลขทีสมาชิ กสภาวิศวกร(ถ้ ามี).....................................................เลขทีใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ ามี).............................................
(กรุ ณากรอกเลขสมาชิ กสภาวิศวกรให้ ครบถ้ วน เนืองจากจะมีผลต่ อคะแนน CPD ของท่ าน)
ประสงค์จะออกใบเสร็จรับเงิน  ในนามบุคคล  ในนามบริ ษทั (กรณี ออกใบเสร็ จในนามบริ ษัทกรุ ณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี)
อัตราค่ าลงทะเบียน
ชําระเงินภายในวันที) 28 ต.ค.62
ชําระเงินหลังวันที) 28 ต.ค.62
สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter
2,140 บาท
2,568 บาท
บุคคลทัวQ ไป
2,568 บาท
2,996 บาท
(ผูส้ มัครทีQจองและจ่ายเงินก่อนการปิ ดรับสมัคร จะได้สิทธิuการเข้าร่ วมสัมมนาเป็ นลําดับแรก)
หมายเหตุ
อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้นรวมค่าภาษีมูลค่าเพิQม†% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารว่าง , อาหารกลางวันเรี ยบร้อยแล้ว
สมาคมไม่อยูใ่ นข่ายทีQตอ้ งถูกหักภาษี ณ ทีQจ่าย z%
พิเศษสุ ด!ท่านทีQชาํ ระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทัวQ ไปท่านสามารถใช้สิทธิuสมัครสมาชิกสมาคมฯ „ ปี (มูลค่า …{{ บาท)ได้ฟรี ทนั ที
สมาคมเป็ นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าทีQในการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืQ องให้การรับรองกิจกรรม และ
จํานวนหน่ วยพัฒนา(PDU) ของกิ จกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืQ องสามารถออกใบรับรองการเข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืQองได้
5. กรณี ทีQสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่ วมงาน และให้บุคคลทัวQ ไปมาแทนในวันงาน ผูท้ ีQมาแทนจะต้องชําระเงินเพิQมในอัตราบุคคลทัวQ ไป
6. ติดต่อขอรายละเอียดได้ทีQ คุณอรวรรณ , คุณจุฬารัตน์ , คุณณิ ชาภา โทร. {ˆ-318-4119 , 02-318-4123
1.
2.
3.
4.

QR CODE

วิธีการชําระเงิน
 เงินสด ณ ทีQทาํ การสมาคมฯ
 เช็คสัQงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
 โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
ธนาคารกสิ กรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อินทาวน์ เลขทีQบญั ชี 644 - 2 - 10754 – 6
 ชําระด้วย QR CODE

กรุณาส่ งใบตอบรับฉบับนี พร้ อมสลิปใบโอนเงิน ไปยัง Email:manageracat@gmail.com จึงจะถือว่ าท่ านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์

